


Факультет 2

Особливості підготовки 

студентів  у Львівській 

медичній академії імені 

Андрея Крупинського



ПРОФЕСІЯ МЕДСЕСТРИ — ВІЧНА... 

ДОКИ ІСНУВАТИМЕ ЛЮДСТВО, БУДЕ 

ПОТРЕБА В ДОГЛЯДІ, СПІВЧУТТІ ТА 

РОЗУМІННІ…

Плюси професії:

 Ти завжди зможеш допомагати людям, в тому числі і своїм 
близьким

 Медицина ніколи не стоїть на місті, тому процес навчання і 
самовдосконалення може тривати все життя

 Зараз відкривається багато приватних лікарень, що дає більше 
шансів працевлаштування

 Сучасні медична сестра або медичний брат — це 
висококваліфікований спеціаліст, професіонал, який має попит 
не тільки на вітчизняному але і на міжнародному ринку праці
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ПРОФЕСІЙНИЙ РІСТ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ТА 

БРАТІВ
 Медсестра - молодший спеціаліст –палатні, маніпуляційні медсестри, 

медсестри поліклінік, амбулаторій сімейної медицини, тощо)

 Бакалавр медсестринства – медичні сестри та брати, які займають керівні 
медсестринські посади (старших та головних медичних сестер, 
заступників генеральних директорів закладів охорони здоров'я, медсестер-
координаторів), викладачі медичних коледжів, парамедики

 Магістр медсестринства – медичні сестри та брати, які займають керівні 
медсестринські посади (головних медичних сестер, заступників 
генеральних директорів закладів охорони здоров'я, медсестер-
координаторів), викладачі медичних коледжів, інститутів та академій 
медсестринства,  працівники органів державного управління

 Доктор філософії з медсестринства – науковці



ГЕОГРАФІЯ ПРОЖИВАННЯ ТА 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НАШИХ 

СТУДЕНТІВ



 На факультеті № 2 
надаються освітні послуги
студентам 20 груп освітньо-
кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст
спеціальностей:

 223 Медсестринство
спеціалізацій
«Сестринська справа» та 
«Акушерська справа» 
денної та вечірньої форм 
навчання.

 221 Стоматологія 
спеціалізацій
«Стоматологія» та 
«Стоматологія  
ортопедична»



223 МЕДСЕСТРИНСТВО СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

«СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» 

 Кваліфікація: сестра 

медична, брат медичний



Кваліфікація: сестра медична/ 

брат медичний з масажу



223 МЕДСЕСТРИНСТВО СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

«АКУШЕРСЬКА СПРАВА» 

 Кваліфікація: 

акушерка, акушер



221 СТОМАТОЛОГІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

«СТОМАТОЛОГІЯ»

 Кваліфікація: гігієніст 

зубний



221 СТОМАТОЛОГІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

«СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»

 Кваліфікація: технік 

зубний



СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ













НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ



ЗАКОРДОНННЕ СТАЖУВАННЯ

 Вересень 2019 р. – початок 
безкоштовних занять з 
німецької мови для 
студентів Академії 

 А1 - ---------А2

 І сем. – 2 р/т по 1,5 год

 ІІ сем. – 3 р/т по 1,5 год

 Грудень 2019 р. – скайп-
співбесіда, відбір на 
стажування

 18.01.2020 р.-16.02.2020 р. –
стажування 8 студентів у 
Кlinik Bavaria (Kreischa) – 1 
студентка 1 курсу, 1 
студентка 2 курсу, 4 
студенки 3 курсу





СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ



ЗОЛОЧІВСЬКИЙ

ЗАМОК



ПІДЛИССЯ – БАТЬКІВЩИНА М.ШАШКЕВИЧА



ЖОВКВА

КРЕХІВСЬКИЙ 

МОНАСТИР

СВЯТОГО 

МИКОЛАЯ



МАРІЙСЬКИЙ ДУХОВНИЙ 

ЦЕНТР. ЗАРВАНИЦЯ



СВІРЖСЬКИЙ  

ЗАМОК



СВЯТО-УСПЕНСЬКА 

УНІВСЬКА ЛАВРА



ПИСАНКАРСТВО




